
 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 

 

 

1 

 التربية البدنية   لمعلمات التدريسية  الكفاءة"تقييم 

 التعليم األساسى   مرحلة لتلميذات التربية البدنية  درس أنشطة ضوءفي 

 بدولة الكويت" 

 

 د/ ريم سويد بن عبد المحسن العجمى 
 موجهة فنية لمادة التربية البدنية بمنطقة األحمدى التعليمية

 

 الملخص

اءة التدريسيييل لمعامييات الت بيييل البدويييل بديلييل الكويييط  ييس اييوء ةو يي ل در  الت بيييل يهدف البحث إلى تقييم الكف

يتمثاييط عينييل البحييث  -البدويل لتاميذات م حال التعايم األساسى، ياستخدمط الباحثل المنهج الوصفس باألسيياوا المسييحس

حثل عاى تحايل الوثائق ياستمارة استبيان  س معامات الت بيل البدويل بم حال التعايم االساسى بديلل الكويط ياعتمدت البا

لاتع ف وقاط القوة يالضعف لدى المعامات  ى الكفاءة التدريسيل كأداة لجمع البياوات يكاوط ةهم النتائج: معامييات الت بيييل 

ام احل البدويل ( بدري  الت بيل ال ياايل ل –الح كيل  –البدويل بديلل الكويط تست عن توظيف مكووات الاياقل ) الصحيل 

التعايميل المختافل كما ي اعون الف يق الف ديييل بييين الت ميييذ يال توهييد لييديهم   صييل لميييادة معيي  تهم حييو  التخصيي ، 

 يةيضا ال توهد   ص لات ميذ ل شت اك  ى عمايل التقويم خ   دري  الت بيل ال ياايل. 

 



 

 

 

 

  

 

 

2 

تقييم الكفاءة التدريسية لمعلمات التربية 

 البدنية  ..................

  :البحث ومشكلة مقدمة

 ه  ييى بييال  م ميين التقييدئ الهائييل الييذى يصييانا إلييي 

 هييذا العصيي  الحييديث إال اوييه ماثلنييا وبحييث عيين مييا هييو 

ة ضل يليين وييتمكن ميين  لييط إال عيين ط يييق إعييداد ة يي اد 

المجتمع ب كل سايم. يالتعام هو السييبيل الوحيييد لتحقيييق 

  ليييط يكاميييا كيييان مبكييي ا كيييان الفييي د ةكثييي  خبييي ة  يييى 

 كا يييل المجييياالت يقيييادرا عايييى التكييييف ميييع التنمييييل 

اعيييل ياحتياهييات انوسيياويل لنوعيييل االقتصيياديل ياالهتم

يكييذلط تعايييم الفضييائل التقايديييل  .معينل ميين طيي ا العاييم

 لاوطنيل.

 يلمييا كاوييط همهوريييل مصيي  الع بيييل  ييى ط يقهييا

 إليييى ةن تعيييد وعاميييا تعايمييييا متكيييام   ي ئيييم ظييي يف 

العص  يي حييق ركييت الت ييور ييسييهم  ييى تنميييل قييدرات 

الييذى يكفييل لاجميييع  المواطنين لت كيل المجتمع انوساوى

 األميين يالح يييل يال خيياء   وييه ميين الضيي يرى دراسييل 

 .يشيييكل المدرسيييل .كا يييل هواويييت وعامنيييا التعايميييى

يتييو ي  الوسييائل  .يالكتاا المدرسى .يمحتويات المناهج

يومييا اندارة التعايميييل يالمدرسيييل يالتوهيييه  .التعايميل

 حتى تسهم الت بيل بييدير  عييا   ييى تحقيييق ةهييداف .الفنى

 المجتمع. 

يي ي  "ةبو النجييا ةحمييد عييم الييدين" ةن التييدري  

مهنل هايال يرسالل ساميل يت  ف بها كييل إوسييان يعمييل 

 يهييا يمكاوتهييا ر يعييل يتنيياط بييالمعامين مسيي وليل إعييداد 

األ يي اد الصييالحين النييا عين ألوفسييهم يألمييتهم، يتمييييد 

األهييييا  الناشييي ل بالمعيييارف يالمعاوميييات يالمفييياهيم، 

 ات يالقييييم ياالتجاهيييات انيجابييييل الم  وبيييليالمهيييار

(1 :5.) 

يةصبحط مهنل التدري  من األو  ل انوساويل  ى 

يهييدان النييا  عاييى مختاييف ةعمييالهم يثقا يياتهم يتحتييل 

مهنل تدري  الت بيل ال ياايل مكاوييا  بييارثا   ييى البيي امج 

المدرسيل  هى ح كيل  ى مصدرها ييهداويل ياهتماعيل 

ةهدا ها يع قتها، يلقد ةصبح ياهبييا  يوفسيل يخاقيل  ى 

عاى هميع العاماين  ى مجا  الت بيل ال ياايل إط ق يييد 

الت ييوي  ياالبتكييار لاوصييو  إلييى اوجيياثات وواهييه بهييا 

 (. 5: 15س عل ح كل اآللل  ى المجتمع)

 يييييذك  "رشيييدى ةحميييد طعيميييل" ةويييه مييين هنيييا 

  .كيييان هنييياك ب ويييامج موايييود لضيييمان إعيييداد المعايييم

تييدريت الميييداوى خ ييوة هامييل  ييى عمايييل إعييداد ييعييد ال

المعام التى تض اع بها كايات الت بيل ب كل عييائ يكايييات 

الت بيل ال ياايل ب كل خاص، ييقصد بالتدريت الميداوى 

بدء اوخ اط ط ا المستويات قبل النهائيييل بهييذك الكايييات 

 – ى تدريت ميداوى حى بالمدار  عاييى مهنييل التييدري  

 هييذك المهنييل ميين يظييائف يةديار،  بمييا تن ييوى عايييه

  –يمييييا ت ييييتمل عايييييه ميييين مسيييي وليات يالتمامييييات 

ي لط من خ   معاي ل ال الت لاواقييع التعايمييى معاي ييل 

 كامايييل تكفيييل ليييه إمكاوييييل التيييدريت العمايييى اليييواقعى 

عاى المهائ يالوظائف التى بنتع  منه القيائ بها كمدر  

 (.104 : 9 يما بعد )

 عمايييل وجييا  ةن الناقييل" كامييل "محمييود يي ييي 

 يالمتنوعل المختافل العوامل من الكثي  عاى تتوقف التعايم

 النجييا ، لهييذا الماييييل حجيي  يعييد كييفء معاييم يهود ةن إال

 التعايميييل يالوسييائل الدراسيييل يالمقيي رات الكتييت  أ ضييل

 تحقييق ال ةهميتهييا ر ييم المدرسيييل يالمبيياوى ياألو يي ل

  ي معاييم هنيياك يكيين لييم مييا المن ييودة، الت بويييل األهييداف

 بهييا يسييت يع متميييمة شخصيييه يسييمات تعايميييل كفيياءات

 تهييذيت عاييى ييعمييل المتنوعييل، الخبيي ات ط بييه إكسيياا

 ةسيياليت يينمى يمداركهم، مفاهيمهم يتوسيع شخصايتهم

  ييى المحتمييل اليينق  ييكمييل العقايييل، يقييدراتهم تفكييي هم

 يإمكاواتهييا، ةو يي تها ي ييى المدرسييل، يمقيي رات كتييت

 المجموعييل ت ميييذ يدرسييها التييى الدراسيييل  راتيالمقيي 

 ياحييدك، تكييون ياحييد باييد داخييل عديدة مدار   ى الواحدة

 ياألو يي ل، التعايميييل، يالوسائل المدرسيل، الكتت يكذلط
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 المييدار  هييذك ميين النيياتج يلكن ياألسا ، المباوى يحتى

  يمييا يتضييح االخييت ف يهذا مختاف، الخ يجين  ى متمث 

 يقيييم مهييارات ميين ياكتسييبوا معييارف ميين عايييه حصيياوا

 يهييذا سييمات ميين شخصيييتهم إلى ةايف ي يما ياتجاهات

 ةال التعايميل، العمايل  ى يالمميم الفعا  العنص  إلى ي هع

 يسييعى التييى ياألهييداف بها يقوئ التى ياألديار المعام يهو

 (.419 : 14) تحقيقيهيا إلى

 عبييد يمحمييود الخييولى ةوييور ةمييين من ك    ي ي  كما

 الت بيييل تعتبيي  ةوييه هاييون، دريييي  يعييدوان عنييان الفتا 

 لتحقيييق ال ئيسيييل الوسييائل إحييدى المدار   ى ال ياايل

 هييى ال ياايييل الت بيييل ةهييداف   ن العامل، الت بيل ةهداف

 الت بييوى النعييائ ياتجاهييات مفاهيم عن تعب  التى األهداف

 (20 : 5 يإوجاثها.) تحقيقا عاى يتعمل

 معاييم دير يتمثييل ةوه ألبح "ا عاطف "محمد يي ي 

 ط يييق عيين الت ميييذ بت بيييل القيييائ  ييى ال ياايييل الت بيييل

 يعاييى العمييل مييع يثقا يا   بدويا   يإعدادهم ال يااى الن اط

  يه يعي ون الذى المجتمع ي ئم ت ورا   لات ور مساعدتهم

  المتييمن النمييو عاييى تسيياعدهم التييى الخبيي ات يإكسييابهم

 ومييو ياالوفعاليييل يالعقايييل الجسييميل النييواحى هميييع  ييى

 11) الساوكيل األهداف يتحقيق الساوك تعديل عاى يمعمل

: 26.)  

 لتايييط وتيجيييل ويييهة الحاييييم، عبيييد محميييود يي يييي 

 ال ياايييل الت بيييل معاييم عاييى تقييع التى الكبي ة المس وليل

 ط يق عن ي لط المس وليل بتاط هدي ا   يكون ةن يجت   وه

 الم احييل هميييع  ييى  ميييذلات يهيييىء لكى المتواصل العمل

  (.17 : 13) سايما   مستقب   

 الفحمييايى كمييا  عيياي ، حسيينى ميين ك    يع ف كما

 عاييى الحصييو  : بأوها االقتصاديل النع  يههل من الكفاءة

 المجييا   ييى ةمييا ممكنين، يههد كافل بأقل ممكن عائد ةكب 

تعنييى : مييدى قييدرة النعييائ التعايمييى  الكفاءة   ن التعايمى

 (212:  7ق األهداف المن ودة منه. ) ى تحقي

ةن معاييم الت بيييل  الحياييل، محمييود محمييديي ييي  

ال ياايل يؤث  تأثي ا  مباشيي ا   ييى ت ييوي  العامييل المتييمن 

ل خصيييل الت ميييذ ي لييط عيين ط يييق الن يياط البييدوى 

يالح كى، يتتأث  شخصيل الت ميذ عاى مقدار مييا يتحاييى 

سييمات بييه مييدر  الت بيييل ال ياايييل ميين خصييائ  ي

يقدرات ياتجاهات يمعارف يمهارات مهنيل حتييى يكتييت 

 ( 12:  12لعماه كل وجا  يتو يق. )

وه ي هع اهتمامنا ة الدين، عم ةحمد النجا ةبويي ي  

بال الت المعام ي ت ة إعدادك، ألن معام الت بيل ال ياايييل 

العديد من األديار الت بويل يمنها كم شييد وفسييى، يعاييى 

ئ معاييم الت بيييل ال ياايييل بييدير اليي  م ميين صييعوبل قيييا

إرشادى يتوهيهى لا  ا، إال ةوه يجت ةن يكون م حعا  

دقيقا  لاساوك انوساوى، كما يجت عايه ةن يستجيت ب كل 

إيجابى عندا تعيق إوفعاالت ال الت تعامييه. باناييا ل إلييى 

  لييييط يتوقييييع ميييين معامييييى الت بيييييل ال ياايييييل ةن 

توهيههم يإرشادهم. يهتمو بم اع  ال  ا يالعمل عاى 

(2  :25 ) 

يمن هذا المن اق يعاى حد عام الباحثل لم يجد من 

يتنيياي   لييط المواييود يهييو تقييييم الكفيياءة التدريسيييل 

يالتعيي ف عاييى وقيياط القييوة يالضييعف يالتييى ميين خيي   

التع ف عايها يمكن التعيي ف عاييى كيفيييل ت ييوي  الكفيياءة 

 ويط.التدريسيل لمعامل الت بيل البدويل بديلل الك

 إليه: والحاجة البحث أهمية

 ميين عاليييل درهييل عاييى مواييوعا   البحث يتناي 

  ييى وتائجييه توظيييف البحييث ةهميييل تتضمن حيث األهميل،

 يمجييا  الت بوى، الميدان ي ى التدريسيل، العمايل تحسين

 الكفيياءة تقييييم  ييى يكييذلط ال ياايل الت بيل مناهج تخ يا

 : حيث من المعام لا الت التدريسيل

 الدر . ةهداف صيا ل عاى رتهقد -
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تقييم الكفاءة التدريسية لمعلمات التربية 

 البدنية  ..................

 اييوء  ييى ال ياايييل الت بيييل در  تخ يييا إمكاويييل -

  األهداف.

 التخ يا. وود حست ال ياايل الت بيل در  تنفيذ -

 المتنوعل. التدري  ةساليت استخدائ -

  األهداف. يتحقيق الدر  تقويم -

 البحث: هدف

  التدريسييييل الكفييياءة تقيييييم إليييى البحيييث يهيييدف

 وييييل بديليييل الكوييييط  يييس ايييوء لمعاميييات الت بييييل البد

ةو يي ل در  الت بيييل البدويييل لتاميييذات م حاييل التعايييم 

 األساسى.

 البحث: تساؤالت

 التدريسيييل الكفيياءة  ييس يالضييعف القييوة وييواحس مييا -

 در  اييوء  ى الكويط بديلل البدويل الت بيل لمعامات

 األساسى؟ التعايم م حال لتاميذات البدويل الت بيل

 البحث: مصطلحات

 :اءةالكف

يع  ها " ةحمييد حسيين الاقيياوى" بأوهييا : مجموعييل 

المعييارف يالمفيياهيم يالهييارات ياالتجاهييات التييى توهييه 

ساوك الف د يتساعدك  ى ةداء عماه بتمكن ييمكن قياسه 

 (  22: 3بمعايي  خاصل متفق عايها.)
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تقييم الكفاءة التدريسية لمعلمات التربية 

 البدنية  ..................
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تقييم الكفاءة التدريسية لمعلمات التربية 

 البدنية  ..................

 أوجه االستفادة من الدراسات المرتبطة:

قل ميين  ى اييوء مييا ةشييارت إليييه الدراسييات السيياب

وقيياط تبيياين ياتفيياق  ييى إطييار ةهييداف يمت ييي ات تاييط 

الدراسات، ي ى اوء تعايق الباحثل عاى هذك الدراسات، 

استخاصط الباحثل األس  العاميل يالمنهجيل البحثيل  ى 

 النقاط التاليل:

 كيفيل اختيار عينل البحث. -

استخدائ المنهج الوصفى لمناسبته ل بيعل يمت ي ات  -

 سل.يةهداف تاط الدرا

اختيييييار ةديات همييييع البياوييييات المقننييييل يكيفيييييل  -

اسييتخدامها يإهيي اء المعييام ت العاميييل لهييا لخدمييل 

 ةهداف الدراسل.

الوقوف عاى المعالجات انحصائيل المناسييبل ل بيعييل  -

 يمت ي ات يةهداف يتساؤالت هذك الدراسل.

وتييائج تاييط الدراسييات  ييى تعضيييد عيي   يمناق ييل  -

 وتائج الدراسل الحاليل.

عاوط الباحثل بالدراسات السابقل  ييى بنيياء انطييار است -

 النع ي لتاط الدراسل.

يمن خ   ما ةمكيين التوصييل إليييه ميين تحايييل هييذك 

الدراسات  قد ةمكن لاباحثل االستفادة من هميع الجواوييت 

التى ت  قط إليهييا  ييى صيييا ل يتحديييد ةهييداف الدراسييل 

ط يةدياتها المستخدمل يط ق المعالجل انحصائيل، يكييذل

 ةساوا ع   النتائج يمناق تها.

 البحث: وإجراءات خطة

 : المستخدم المنهج

الدراسييات  -اسييتخدمط الباحثييل الميينهج الوصييفس

 بخ واته يإه اءاته.  -المسحيل 

 

 البحث: وعينة مجتمع

معامييات الت بيييل  يتحييدد مجتمييع البحييث الحييالس ميين -

البدويييل بديلييل الكويييط، ثييم قامييط الباحثييل باختيييار 

حييث ميين معامييات الت بيييل البدويييل بمييدار  عينل الب

( معامييل، 125م حال التعايم األساسى يتمثاط  ييس )

 يتم اختيارهم بال  يقل العمديل.

 البيانات: جمع أدوات

استعاوط الباحثل  س همع بياوات هييذك الدراسييل بيياألديات 

 التاليل:

المقابال ال خصيل المقننل لعدد من العيياماين بمجييا   -

 البدويل.التوهيه لات بيل 

اسييتمارة اسيييتبيان )الكفييياءات التدريسييييل لا اليييت  -

يالتييى  المعاييم ي ق ييا لمعييايي  الجييودة ياالعتميياد(

عبييارة  53تستهدف التعيي ف عاييى رةيييط ميين خيي   

)كفيياءة  عوامل تقي : العامييل األي  3موثعل عاى 

العاميييل  -عبيييارة(  26القييييا  يالتقيييويم بواقيييع 

ة عايييى الثاوى)كفييياءة السيييمات ال خصييييل يالقيييدر

 -عبييارة( 17تخ يا در  الت بيل ال ياايييل بواقييع 

العامل الثالث)كفيياءة تنفيييذ در  الت بيييل ال ياايييل 

 عبارة(. 10بواقع 

 البحث: خطوات

بعد تحديد عينل البحييث يإعييداد ةداة همييع البياوييات، 

 قامط الباحثل بالخ وات التاليل:

 لالستبيان. اإلحصائية المعامالت

 : الستمارةل الصدق معامل حساب -

بصييدق االتسيياق الييداخاس لحسيياا  استعاوط الباحثييل

 معامل صدق المقيا :



 
   –العدد الخامس والعشرون 
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 :الداخلي االتساق صدق -

لاتحقق ميين مييدى م ئمييل عبييارات المقيييا  لتقييييم 

الكفاءات التدريسيل لمعامل الت بيل البدويييل ي ق ييا لمعييايي  

الجودة ياالعتماد، قامط الباحثييل بت بيييق المقيييا  عاييى 

( ميين معامييات الت بيييل 20عيل قوامهييا )عينييل اسييت  

 البدويل بديلل الكويط.

ياستخدمط الباحثل صدق االتساق الييداخاس لحسيياا 

صييدق المقيييا  ميين خيي   إيجيياد معامييل االرتبيياط بييين 

المحاير يبعضها البعض، يبين المحاير يالدرهل الكايييل 

 (.2()1لامقيا  كما مواح بالجديلين)

 (1جدول )

 ن المحاور وبعضها قيد البحثمعامل االرتباط  بي

 (20)ن= 

 الثالث الثانى األول مسمى العامل العامل

 *0.624 *0.508  كفاءة القيا  يالتقويم   األي 

 الثاوى
كفاءة السمات ال خصيييل يالقييدرة عاييى تخ يييا در  

 الت بيل ال ياايل  
  0.743* 

    كفاءة تنفيذ در  الت بيل ال ياايل   الثالث

  0.361(= 0.05يليل عند)قيمل )ر( الجد •

 ( بين المحاير يبعضها.0.05(، يتضح: يهود ع قل ارتباطيه دالل إحصائيا عند مستوى معنويل )1من الجدي  )

 (2جدول )

 معامل االرتباط  بين المحاور والمقياس قيد البحث

 (20)ن=   

 المقياس مسمى العامل  العامل

 * 0.875 كفاءة القيا  يالتقويم  األي  

 * 0.617 كفاءة السمات ال خصيل يالقدرة عاى تخ يا در  الت بيل ال ياايل  وى الثا

 * 0805 كفاءة تنفيذ در  الت بيل ال ياايل  الثالث 

  0.361(= 0.05قيمل )ر( الجديليل عند) •

(، يتضح: يهود ع قل ارتباطيه دالل 2من الجدي  )

( بييين المحيياير 0.05إحصييائيا عنييد مسييتوى معنويييل )

 يالمقيا .

 الثبات: معامل حساب

اسييتخدمط الباحثييل معامييل ةلفييا ك يوبييا  يداللييل 

االتساق الداخاس لحساا معامييل ثبييات محيياير المقيييا ، 

ي لييط بت بيقييه عاييى مجموعييل الدراسييل االسييت  عيل 

 ( من معامات الت بيل البدويل بديلل الكويط.20يعددهم )
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تقييم الكفاءة التدريسية لمعلمات التربية 

 البدنية  ..................

 (3جدول )

 (20ثبات المقياس قيد البحث   )ن=

 الفا كرونباخ عدد العبارات سمى العامل م العامل

 0.716 26 كفاءة القيا  يالتقويم  األي  

 0.618 17 كفاءة السمات ال خصيل يالقدرة عاى تخ يا در  الت بيل ال ياايل  الثاوى 

 0.604 10 كفاءة تنفيذ در  الت بيل ال ياايل  الثالث 

 0.823 53 المقيا  ككل 

 * دال •

 .ثبييات محيياير المقيييا (، يتضييح: 3) ميين الجييدي 

حيييث باييا معامييل ثبييات محيياير المقيييا  ب  يقييل ةلفييا 

( لاعامل الثيياوس 0.618( لاعامل األي ، )0.716ك يوبا  )

( يكييان 0.823( يلامقيييا  ككييل )0.604يلاعامل الثالث)

معامل االتساق الداخاس لكل محور دا  مما ي ي  الرتفيياد 

 معامل ثبات محاير المقيا   قيد البحث.   

 : االستمارة على اإلجابة زمن

 قامط الباحثييل بتحديييد ثميين انهابييل عاييى المقيييا  

ميين خيي   حسيياا الييممن التج يبييس، يهييو عبييارة عيين 

متوسييييا ثميييين ةسيييي د اسييييتجابل يةب يييي  اسييييتجابل 

 (4لامفحوصين هدي  )

 (4جدول )

 (20)ن =                حساب زمن اإلجابة على المقياس  

 زمن المقياس

 تجريبيالزمن ال
 الزمن المناسب المجموع 

 إجابة آخر مفحوص  إجابة أول مفحوص 

12 18 30 15 

(، يتضد  أن: زمدن اإلجابدة 4من الجددول )

( عبييارة هييو 53عاى عبارات المقيييا  يالبييالا عييددها )

 ( دقيقل.15)

 انحصائيل: المعالجات

تمط المعالجات انحصائيل لبياوات البحث باستخدائ 

، يقييد اسييتخدمط الباحثييل SPSSحصييائس الب وييامج ان

 المعالجات انحصائيل التاليل :

 التك ارات.  -1

 المتوسا الحسابس.   -2

 االوح اف المعياري -3

 النسبل الم ويل. -4

 البسيا لبي سون. معامل االرتباط -5

 معامل ةلفا ك يوبا . -6

 اختبار)ت( لمتوسا عينتين مستقاتين.    -7

 الدرهات الت هيحيل. -8
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 النتائج: مناقشة

 (5)جدول 

 مستوى الكفاءة التدريسية لعامل كفاءة السمات الشخصية والقدرة على   

 تخطيط درس التربية الرياضية لمعلمة التربية البدنية

 (125)ن =    

 العبارات م
الدرجة  ال إلى حد ما نعم

 المقدرة

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبي

 96.00% 360 0.80 1 10.40 13 88.80 111 ةراعى الف يق الف ديل بين الت ميذ. 1

2 
 93.87% 352 2.40 3 13.60 17 84.00 105 لدى القدرة التخا  الق ار.

 88.80% 333 6.40 8 20.80 26 72.80 91 ةتمتع بصحل هيدة. 3

 89.07% 334 7.20 9 18.40 23 74.40 93 ةمتاط القدرة عاى تخ يا الماعت. 4

 91.20% 342 5.60 7 15.20 19 79.20 99 صوتى يااح. 5

 88.53% 332 5.60 7 23.20 29 71.20 89 ةثيد من مع  تى حو  التخص . 6

ةحضيي  األديات ياألههييمة قبييل بييدء در   7

 الت بيل ال ياايل.
99 79.20 23 18.40 3 2.40 346 %92.27 

 90.13% 338 4.00 5 21.60 27 74.40 93 ةتيح الف صل لات ميذ لاتدريت عاى القيادة. 8

بأن مهنل تعايم الت بيل ال ياايل لهيا ةؤمن  9

ياعها المتمييم  يى بنياء الب ي  يالتنمييل 

 المستدامل.

98 78.40 21 16.80 6 4.80 342 %91.20 

 89.60% 336 7.20 9 16.80 21 76.00 95 ةراعى التك ار بصورة م وقل لتثبيط األداء. 10

ةياح ط يقيل ةداء التم ينيات البدوييل بميا  11

 در .يحقق ةهداف ال
95 76.00 25 20.00 5 4.00 340 %90.67 

ةستفيد من خب ات ثم ئى يمعامى الت بييل  12

 ال ياايل بالمدرسل.
99 79.20 21 16.80 5 4.00 344 %91.73 

ةعميييل عايييى ت يييجيع الت مييييذ لامع  يييل  13

 يالثقا ل ال ياايل.
87 69.60 29 23.20 9 7.20 328 %87.47 

14 
 85.87% 322 7.20 9 28.00 35 64.80 81  ى المعامال.ةتمتع بال  قل الافعيل 

 84.00% 315 14.40 18 19.20 24 66.40 83 ةوهى الدر   ى يقته المحدد. 15

ةتمتييع بحييي  إوسيياوى ر ييييع يقييدرة  يييى  16

 التعامل مع الت ميذ.
99 79.20 19 15.20 7 5.60 342 %91.20 

ةقدئ بعض الفق ات النمو هيل لادر  ةميائ  17

 ميذ.الت 
93 74.40 27 21.60 5 4.00 338 %90.13 

 % 90.10 5744 5.48 116 18.77 399 75.75 1610 السمات ال خصيل يالقدرة عاى تخ يا الدر  

( يتضييح، ةن الييوثن النسييبس لعامييل 5ميين هييدي  )

كفيياءة السييمات ال خصيييل يالقييدرة عاييى تخ يييا در  

 (،%90.10الت بيييل ال ياايييل لا البييل المعامييل باييا )

يةعاييس عبييارة )ةراعييى الفيي يق الف ديييل بييين الت ميييذ( 

%( يةقل عبارة )ةوهييى الييدر   ييى 96.00بوثن وسبس )

 %(.84.00يقته المحدد( بوثن وسبس )
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تقييم الكفاءة التدريسية لمعلمات التربية 

 البدنية  ..................

 (6جدول )

 مستوى الكفاءة التدريسية لعامل كفاءة تنفيذ درس  

 التربية الرياضية لمعلمة التربية البدنية

 (125)ن =    

 العبارات ئ
ى حد ماإل وعم الدرهل  ال 

 المقدرة

الوثن 

 النسبس
 % ك % ك % ك

 % 89.60 336 7.20 9 16.80 21 76.00 95 ةقدئ المهارة ب  يقل سهال يشيقل. 1

قييادر عاييى اييبا النعييائ داخييل در   2

 الت بيل ال ياايل.

91 72.80 27 21.60 7 5.60 334 89.07 % 

لييدى القييدرة عاييى صيييا ل األياميي   3

 ب كل يااح يقابل لاتنفيذ.

90 72.00 26 20.80 9 7.20 331 88.27 % 

ةبث  يى الت مييذ الصيفات ال خصييل  4

 الحميدة.

92 73.60 25 20.00 8 6.40 334 89.07 % 

ةحسيييين التصيييي ف  ييييى المواقييييف  5

 المختافل التى تحدث ةثناء الدر .

90 72.00 26 20.80 9 7.20 331 88.27 % 

ةهيييتم بتصيييحيح األخ ييياء يةياييياد  6

 الجسم لضمان تثبيط األداء الصحيح.

96 76.80 23 18.40 6 4.80 340 90.67 % 

ةعييييد  ةخ يييياء الت ميييييذ بأسيييياوا  7

 مواوعى يحقق الفائدة.

84 67.20 29 23.20 12 9.60 322 85.87 % 

ةع ف ية هم مبادئ يط ق التيدري   8

يالقواعييييد القاووويييييل لا ياايييييات 

 المختافل.

82 65.60 30 24.00 13 10.40 319 85.07 % 

ةشييجع الت ميييذ عاييى تقييويم ةدائهييم  9

  اتي ا.

91 72.80 29 23.20 5 4.00 336 89.60 % 

ةستخدئ التعميم الافعى نثارة حما   10

 الت ميذ.

90 72.00 27 21.60 8 6.40 332 88.53 % 

 % 88.40 3315 6.88 86 21.04 263 72.08 901 تنفيذ در  الت بيل ال ياايل

( يتضييح، ةن الييوثن النسييبس لعامييل 6ميين هييدي  )

كفاءة تنفيذ در  الت بيل ال ياايل لا البييل المعامييل باييا 

%(، يةعاييس عبييارة )ةهييتم بتصييحيح األخ يياء 88.40)

يةيايياد الجسييم لضييمان تثبيييط األداء( بييوثن وسييبس 

%( يةقل عبييارة )ةعيي ف ية هييم مبييادئ يطيي ق 90.67)

لقواعد القاووويل لا ياايات المختافل( بييوثن التدري  يا

 (.%85.07وسبس )
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 ( 7جدول )

 مستوى الكفاءة التدريسية لعامل كفاءة القياس 

 (125)ن =   والتقويم لمعلمة التربية البدنية

 العبارات م
الدرجة   ال إلى حد ما  نعم

 المقدرة

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبي

 -الح كييييل -ل)الصيييحيلةعييي ف توظييييف مكوويييات الاياق 1

البدويييل( بييدري  الت بيييل ال ياايييل لام احييل التعايميييل 

 المختافل.

99 79.20 21 16.80 5 4.00 344 91.73 

ةسييت يع ت ييخي  حيياالت التييأخ  ال يااييى يدرهييات  2

 انعاقل البدويل يةاع ب امج خاصل لها.
60 48.00 49 39.20 16 12.80 294 78.40 

قين رياايا يةاييع بيي امج خاصييل ةكت ف الت ميذ المتفو 3

 تنمى تفوقهم.
81 64.80 25 20.00 19 15.20 312 83.20 

 81.60 306 13.60 17 28.00 35 58.40 73 ةتابع كل ما هو هديد  ى مجا  الت بيل ال ياايل. 4

 79.73 299 12.80 16 35.20 44 52.00 65 ةش ك الت ميذ  ى عمايل التقويم. 5

يميل التى تحقق اشت اك الت ميييذ  ييى ةصمم األو  ل التعا 6

 التنفيذ يالتقويم.
79 63.20 34 27.20 12 9.60 317 84.53 

 85.87 322 12.80 16 16.80 21 70.40 88 ةعمل هاهد ا مع المس ولين لحل الم ك ت التى ةهدها. 7

ةعيي ف ةسيي  إدارة المسييابقات يالمه هاوييات ال ياايييل  8

 المدرسيل.
71 56.80 39 31.20 15 12.00 306 81.60 

ةقيييوئ بتوثييييق الصيييال بيييين التامييييذ يإدارة المدرسيييل  9

 يالمجتمع الخارهى.
66 52.80 41 32.80 18 14.40 298 79.47 

د  ى ةساليت تدري  الت بيل ال ياايل. 10  89.87 337 4.80 6 20.80 26 74.40 93 ةُوَوَّ

ةشييت ك مييع إدارة المدرسييل  ييى التخ يييا ي قييا ل ؤيييل  11

 لل يةهداف المدرسل.يرسا
75 60.00 29 23.20 21 16.80 304 81.07 

 89.33 335 1.60 2 28.80 36 69.60 87 ةكون مواوعي ا  ى التقويم يةظه  وقاط القوة يالضعف. 12

ةوتقى   ص التعايم يالممارسل المناسييبل يالمبنيييل عاييى  13

  هم التاميذ يالبي ل يالمهائ التعايميل.
74 59.20 43 34.40 8 6.40 316 84.27 

ةع ف دير الت بيل البدويل ياألو  ل الح كيل يال ياايل  14

  ى إرساء يت سيخ التقاليد ياألع اف االهتماعيل.
83 66.40 29 23.20 13 10.40 320 85.33 % 

 % 83.73 314 8.80 11 31.20 39 60.00 75 استثي  دا عيل الت ميذ لاتعام الح كى. 15

 84.27 316 10.40 13 26.40 33 63.20 79 ل لقيا  ومو الت ميذ.ةصمم ةديات مناسب 16

ةقييدر عاييى اليي با يالتكامييل بييين  يي يد ةو يي ل الت بيييل،  17

 بينها يبين العاوئ األخ ى.
77 61.60 39 31.20 9 7.20 318 84.80 

 80.00 300 10.40 13 39.20 49 50.40 63 ةتنبأ بالصعوبات المحتمال يةعمل عاى حاها. 18

 81.60 306 8.80 11 37.60 47 53.60 67 ةستخدئ التقنيات الت بويل لتحقيق األهداف الساوكيل. 19

 85.33 320 12.00 15 20.00 25 68.00 85 ةعد  ةساليت تدريسى ي قا لنتائج التقويم. 20

ةحال وتائج التقييم ألهداف الدر  لميادة  اعايييل العمايييل  21

 التعايميل.
73 58.40 39 31.20 13 10.40 310 82.67 

ةصييمم الوسييائل التعايميييل المناسييبل لتو يي ل التعايميييل  22

 المقدمل.
86 68.80 29 23.20 10 8.00 326 86.93 

ةي يي  عوامييل األميين يالسيي مل يطيي ق السييند ةثنيياء ةداء  23

 الت ميذ.
93 74.40 21 16.80 11 8.80 332 88.53 

لاعمايل التعايميل ةع ف المبادئ ياالست اتيجيات ال ثمل  24

 الفعالل.
71 56.80 39 31.20 15 12.00 306 81.60 

ةقوئ بتقويم ةداء الت ميذ بعد االوتهيياء ميين كييل هييمء ميين  25

 ةهماء الدر .
89 71.20 27 21.60 9 7.20 330 88.00 

ةع ف ةساليت التقويم المختافل كمييدخل لتحسييين التعايييم  26

هتماعى ياالوفعييالى يتعميم الت ور البدوى يالمع  ى ياال 
 لات ميذ  ى الم احل السنيل المختافل.

79 63.20 39 31.20 7 5.60 322 85.87 
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تقييم الكفاءة التدريسية لمعلمات التربية 

 البدنية  ..................

( يتضييح، ةن الييوثن النسييبس لعامييل 7ميين هييدي  )

(، %84.20كفاءة القيا  يالتقويم لا البل المعامل باا )

 -يةعاس عبارة )ةع ف توظيييف مكووييات الاياقل)الصييحيل

لت بيييل ال ياايييل لام احييل البدويييل( بييدري  ا -الح كيييل

%( يةقييل عبييارة 91.73التعايميييل المختافييل( بنسييبل )

)ةسييت يع ت ييخي  حيياالت التييأخ  ال يااييى يدرهييات 

انعاقيييل البدوييييل يةايييع بييي امج خاصيييل لهيييا( بنسيييبل 

(78.40.)% 

 تفسير ومناقشة النتائج: 

(، 5يهدت الباحثل من خيي   دراسييل الجييدي  رقييم )

الثاوى من محيياير االسييتبيان  يالذى يتناي  قيا  المحور

ةال يهو كفاءة السييمات ال خصيييل يالقييدرة عاييى تخ يييا 

در  الت بييييل ال يااييييل لا ييي ا المعاميييين، ةن وسيييبل 

الكفييياءة التدريسييييل لعاميييل كفييياءة السيييمات ال خصييييل 

يالقدرة عاييى تخ يييا در  الت بيييل ال ياايييل لامعامييات 

%(، يةعايييس عبيييارة )ةراعيييى الفييي يق 90.10با يييط )

%( يةقييل عبييارة 96.00ف ديييل بييين الت ميييذ( بنسييبل )ال

 (.  %84.00)ةوهى الدر   ى يقته المحدد( بنسبل )

يتختاف تاط النتائج مع دراسات سابقل حيث ارتفييع 

مسيييتوى الكفييياءة التدريسييييل لعاميييل كفييياءة السيييمات 

ال خصيل يالقدرة عاى تخ يييا در  الت بيييل ال ياايييل 

ياالعتمييادح حيييث ارتفييع لامعامييات ي ق ييا لمعييايي  الجييودة 

مسيييتوى الكفييياءة التدريسييييل لعاميييل كفييياءة السيييمات 

ال خصيل يالقدرة عاى تخ يييا در  الت بيييل ال ياايييل 

لامعامييات ي ق ييا لمعييايي  الجييودة ياالعتمييادح حيييث ارتفييع 

مستوى ال البل يهاءت ةعاى عبارة  ى التحسيين: ةؤميين 

يم  ييى بأن مهنل تعايم الت بيل ال ياايل لها ياعها المتم

بناء الب   يالتنميل المستدامل بينمييا هيياءت ةقييل عبييارة: 

 ةوهى الدر   ى يقته المحدد.

يبذلط يمكننييا القييو  ةن الكفيياءات التدريسيييل تسييهم 

 ييى عمايييل إعييداد المعامييل يتييدريبها عاييى المهييارات 

يالقييدرات التييى تحتاههييا ةثنيياء المواقييف التعايميييل كمييا 

سبه لت ميييذك،  المعامييل تساعدها  ى إوجاث ما ي يد ةن يك

التى تمتاط الكفاءة التدريسيييل هييى التييى تسييت يع تحقيييق 

األهييداف الت بويييل المن ييودة ميين خيي   إعييداد يتخ يييا 

يتنفيييذ المواقييف التعايميييل،  الكفيياءات ةصييبحط تحعييى 

باهتمائ كبي  من المؤسسات الت بويل  ى العالم كاهح ممييا 

د المعامين ب كل يد  عاى ةوه يعد من ة ضل الحاو  نعدا

 ياقعى.

كذلط يهدت الباحثل من خيي   دراسييل الجييدي  رقييم 

يالييذى يتنيياي  قيييا  المحييور الثالييث ميين محيياير  .( 6)

االستبيان ةال يهييو كفيياءة تنفيييذ در  الت بيييل ال ياايييل 

لا  ا المعامييين  ييى كايييل الت بيييل ال ياايييل، ةن وسييبل 

ت بيييل الكفيياءة التدريسيييل لعامييل كفيياءة تنفيييذ در  ال

ال ياايييل لا يي ا المعامييين  ييى كايييل الت بيييل ال ياايييل 

%(، يةعايييس عبيييارة )ةهيييتم بتصيييحيح 88.40با يييط )

األخ يياء يةيايياد الجسييم لضييمان تثبيييط األداء الصييح( 

%( يةقييل عبييارة )ةعيي ف ية هييم مبييادئ 90.67بنسييبل )

يط ق التدري  يالقواعد القاووويل لا ياايات المختافل( 

 %(.85.07بنسبل )

ختاييف تاييط النتييائج مييع الدراسييات التييى تنايلييط يت

محور كفاءة تنفيييذ در  الت بيييل ال ياايييل حيييث ارتفييع 

مسييتوى الكفيياءة التدريسيييل لعامييل كفيياءة تنفيييذ در  

الت بيل ال ياايل لامعامل ي ق ا لمعايي  الجودة ياالعتمادح 

ييتفق مع  لط ووا  إب اهيم شاتوت، مي  ط عاى خفاهييل 

مهم هدا  ى العمايل الت بويييل الوصييو  ئ ةن من ال 2002

إلى مجموعل من الكفيياءات الخاصييل بعمييل المعاييم تكييون 

م شدا يدلي  له  ى ةداء عماه ي ى وموك المهنى يتعينييه 

عاى باوغ ةهدا ه يتستعمل ث ث معايي  لتحقيق مسييتوى 

 ال البل  ى تحقيق هذك الكفاءات يتقويمها.  

( 7  رقييم )يهدت الباحثييل ميين خيي   دراسييل الجييدي

يالذى يتناي  قيا  المحور األي  ميين محيياير االسييتبيان 
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ةن  .ةال يهييو كفيياءة القيييا  يالتقييويم لا يي ا المعامييين 

وسبل الكفيياءة التدريسيييل لعامييل كفيياءة القيييا  يالتقييويم 

لا يي ا المعامييين  يييى كايييل الت بييييل ال ياايييل با يييط 

%(، يةعاييس عبييارة )ةعيي ف توظيييف مكووييات 84.20)

البدوييييل( بيييدري  الت بييييل  -الح كييييل -)الصيييحيلالاياقل

ال ياايييييل لام احييييل التعايميييييل المختافييييل( بنسييييبل 

%( يةقيييل عبيييارة )ةسيييت يع ت يييخي  حييياالت 91.73)

التأخ  ال يااى يدرهات انعاقييل البدويييل يةاييع بيي امج 

%(، ييهييدت الباحثييل ةن 78.40خاصييل لهييا( بنسييبل )

سييتوى الدراسييات التييى تنايلييط  لييط المحييور ارتفيياد م

الكفاءة التدريسيل لعامل كفاءة القيييا  يالتقييويم لا البييل 

المعامل  ى كايل الت بيل ال ياايييل ي ق ييا لمعييايي  الجييودة 

ياالعتميياد، يهيياءت ةعاييى عبييارة  ييى التحسيين: ةي يي  

عوامل األمن يالس مل يط ق السييند ةثنيياء ةداء الت ميييذ 

 بينما هاءت ةقل عبارة: ةست يع ت ييخي  حيياالت التييأخ 

ال يااى يدرهات انعاقل البدويييل يةاييع بيي امج خاصييل 

 لها.

يت هييع الباحثييل تاييط الميييادة  ييى مسييتوى الكفيياءة 

التدريسيل إلى االعداد الجيد لامعامات ةثنيياء الدراسييل  ييى 

الم حال الجامعيل، كما يؤكد الباحث عاى ا يرة إش اك 

المعامييات  ييى عمايييل التقييويم يايي يرة عمييل ديرات 

 يها توهيههم إلى كيفيل إش اك الت ميذ  ييى لامعامات يتم 

عمايل التقويم، كما يجت إدراج مجموعييل ميين المقيي رات 

الدراسيل التى تؤهل ال البات إلى ت خي  حاالت التييأخ  

ال يااى يدرهات انعاقل البدويييل يكيفيييل ياييع بيي امج 

خاصيييل لهيييا، ييتفيييق ميييع  ليييط كييي  مييين عفييياف عبيييد 

ئ(، 2001د عييم الييدين)ئ(، يةبو النجييا ةحميي 1990الك يم)

إلى ةوه ال يست يع ةحد ةن ينك  الدير ال ئيسى الذى يقوئ 

به المعام  هو عصت العمايييل الت بويييل يالعامييل اليي ئي  

الذى يتوقف عايه وجا  الت بيل  ى باوغ  ايتها يتحقيييق 

ديرها  ى التقدئ االهتماعى ياالقتصادى بل هو ميين ةهييم 

بصيييفل عاميييل  القيييوى الميييؤث ة  يييى الموقيييف التعايميييى

يالعمايل الت بويل بصفل خاصل يمعام الت بيييل ال ياايييل 

ميين المعامييين القييادرين عاييى التييأثي   ييى ومييو يت ييور 

 الت ميذ يرعايتهم بدوي ا يصحي ا ياهتماعي ا يوفسي ا.

 استنتاجات البحث

معامييات الت بيييل البدويييل بديلييل الكويييط تسييت عن  -1

 –يييل الح ك –توظيييف مكووييات الاياقييل ) الصييحيل 

البدوييييل ( بيييدري  الت بييييل ال يااييييل لام احيييل 

التعايميل المختافل كما ي اعون الف يق الف ديل بييين 

الت ميذ يال توهد لديهم   صل لميادة مع  تهم حو  

 التخص .

ال توهد   ص لات ميذ ل شت اك  ى عمايييل التقييويم  -2

 خ   دري  الت بيل ال ياايل . 

الكويط تجدن صييعوبل  معامات الت بيل البدويل بديلل -3

ت  ييى ت ييخي  حيياالت التييأخ  ال يااييى يدرهييا

ال انعاقل البدويل يكيفيل ياع بيي امج خاصييل لهييا ي

 . تست يع إوهاء الدر   ى يقته المحدد

معامييات الت بيييل البدويييل بديلييل الكويييط تسييت عن  -4

تصحيح األخ اء بأساوا مواييوعى يحقييق الفائييدة 

  ب ييكل يلكيينهم  ييي  قييادرين عاييى صيييا ل األياميي 

يااح يقابل لاتنفيذ يكييذلط  ييي  قييادرين عاييى  هييم 

مبادئ ط ق التدري  يالقواعد القاووويل لا يااييات 

 المختافل .

معامييات الت بيييل البدويييل بديلييل الكويييط ال تسييت عن  -5

تقديم المهارة ب  يقل سهال يشيقل كما ال تسييت عن 

 تقديم المهارة ب  يقل سهال يشيقل .

 توصيات البحث:

تييائج البحييث التييى تييم التوصييل إليهييا،  ييى اييوء و

توصييى الباحثييل  ييى اييوء وتييائج البحييث يميين خيي   

 المقاب ت ال خصيل بما ياى:  
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تييو ي  التييدريت الت بيقييى بدرهييل كا يييل لمعامييات  -

الت بيييل البدويييل بديلييل الكويييط يالخيياص بقيييا  

 يتقويم الت ميذ.

إه اء مجموعل من الديرات ييرش العمييل لتييدريت  -

ت بيل البدويييل بديلييل الكويييط عاييى كيفيييل لمعامات ال

صيا ل األهداف  ى صورة ساوكيل يكيفيييل تخ يييا 

الدر   ى اوء ةهدا ه بصورة إه ائيل حتى يمكيين 

 قياسها يمع  ل مدى تحقيقها.  

العمييل عاييى اسييتحداث ةسيياليت هديييدة لاتقييويم ميين  -

خيي   إعييداد ال يي ا المعامييين  ييى كايييات الت بيييل 

 ال ياايل.

 مهيييييارات التيييييدري  الفعيييييا   إدخيييييا  مقييييي ر -

امن مق رات قسم المناهج يط ق تييدري  الت بيييل 

ال ياايل  ى كايل الت بيل ال ياايل يالتى يمكن ميين 

 خ لها ت وي  الكفاءة التدريسيل.

تييو ي  و يي ات يديريييات عاميييل يت بويييل نعييداد  -

يتمييييد معاميييات الت بييييل البدوييييل بديليييل الكوييييط 

 خدمل. بالمع  ل المستم ة ةثناء ال

تحييديث بيي امج التييدريت المقدمييل لمعامييات الت بيييل  -

البدويل بديلل الكويييط ةثنيياء الدراسييل بحيييث تواكييت 

 الب امج العالميل .

التأكد من قدرتهم عاى استخدائ التقنيات الحديثل  ييى  -

 عمايل التعايم .
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Abstract 

"Evaluation of the efficiency of the teaching of physical education teachers in the light of 

the studied physical education for pupils in the basic education stage activities of the 

State of Kuwait." 

 

The research aims to assess the teaching competence of teachers of physical 

education in Kuwait in the light of the studied physical education for pupils in the basic 

education stage activities. the researcher used the descriptive approach style Almshei- 

consisted sample research in physical education in the primary schools in Kuwait 

parameters adopted researcher on the analysis of documents and questionnaires to 

identify points the strengths and weaknesses of the parameters in the teaching efficiency 

as a tool for data collection was the most important results: parameters of physical 

education in Kuwait Tsttan employ fitness components (health - mobility - physical) 

lessons of Physical Education different educational stages as paying attention to 

individual differences among students and there is no have the opportunity to increase 

their knowledge about the specialization . and also there are no opportunities for 

students to participate in the evaluation process during physical education classes. 

 


